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مونديال لبنان :صنع في الصين
تذيب زينة املونديال املنتشرة ،بكثافة ،الفوارق بني
من تربطه بكرة القدم قصص الشوق واالهتمام ،ومن يرى في
املونديال فرصة لالستعراض .وبني هذا وذاك ،تجار يربحون
الكثير ،ويتمنون لو أن املونديال يتكرر كل عام
محمد محسن
أل�ب��س أب��و أح�م��د ال�ش��رق��اوي سيارته
الرباعية الدفع ستة أعالم ملنتخبات
م�ش��ارك��ة ف��ي ك��أس ال�ع��ال��م :ال�ب��رازي��ل،
أملانيا ،إيطاليا ،األرجنتني ،إسبانيا
وان�ك�ل�ت��را .ل��و ب�ق��ي م�ك��ان ع�ل��ى زج��اج
ال �س �ي��ارة ،ل �ك��ان ال��رج��ل ي �ن��وي وض��ع
أع �ل��ام ه��ول �ن��دا وإي � � ��ران وم�ن�ت�خ�ب��ات
أخ��رى .ال�ش��رق��اوي ال يشجع ك��ل هذه
املنتخبات .ليس شخصية توافقية،
وال ي� ��رض� ��ي أح � � �ف � ��اده ب� ��وض� ��ع ع �ل��م
ل �ك��ل م�ن�ت�خ��ب ي�ش�ج�ع��ه أح ��ده ��م .ه��و،
ببساطة ،تاجر زينة سيارات ينتظر
«املوسم» كل  4سنوات.
ت�ب��دأ اس�ت�ع��دادات��ه ف��ي ف�ص��ل ال�ش�ت��اء.
زي��ارة أو اثنتان إل��ى الصني ،يعقبها
سحب كل الزينة الباقية من املونديال
امل� ��اض� ��ي م� ��ن م� �س� �ت ��ودع ��ات ��ه ،ل �ي �ب��دأ
املوسم.
عام  ،1998مع بداية مونديال فرنسا،
ك ��ان ��ت زي� �ن ��ة ك� ��أس ال �ع ��ال ��م م�ن�ت�ش��رة
ب� �خ� �ج ��ل ب �ي��ن امل � �ش � �ج � �ع �ي�ن .ب � �ع ��د 16
ع ��ام ��ًا ،ت�ك�ف��ي زي � ��ارة ال ��ى م �ح��ال بيع
زي �ن��ة ال� �س� �ي ��ارات ل��رص��د ان �ت �ش��اره��ا.
دان � ��ا م �ش �ج �ع��ة ل�ل�م�ن�ت�خ��ب األمل ��ان ��ي،
تطلب إل�ص��اق علم «املنشافت» على
الزجاجني الخلفي واألمامي للسيارة.
دق��ائ��ق وتنتهي العملية ليأتي دور
نورما ،املعجبة باملنتخب البرازيلي.
ال ت �ه �م �ه��ا ال � �ف� ��ات� ��ورة ،ط �ل �ب��ت ص��ور
املنتخب البرازيلي على الزجاج ،مع
علم كبير على غطاء السيارة األمامي.
ت��دف��ع  200دوالر ف��ي استثمار تؤكد
أن��ه «راب ��ح» ،ألن «البطولة محسومة

ل �ل �ب��رازي��ل ،وال� �ن ��دم س�ي�ل�ح��ق ب��ال��ذي��ن
ي��دف �ع��ون أم��وال �ه��م ل��زي �ن��ة امل�ن�خ�ب��ات
األخ � ��رى» .ه ��ذه ال�ث�ق��ة ت�ن�س�ح��ب على
مختلف امل�ش�ج�ع�ين ،وت �ع��ود بالنفع
على أب��ي أح�م��د .ف��ي ي��وم واح ��دّ ،
زي��ن
عماله أكثر من  40سيارة من مختلف
األح� � �ج � ��ام .ال� �ح ��دي ��ث ه �ن��ا ل �ي ��س ع��ن
«األكسسوارات» البسيطة ،كالوسائد
الصغيرة أو أعالم املرايا .نتحدث هنا
عن أكسسوارات من «العيار الثقيل».
لم تهدأ ماكينة الطباعة في متجر أبو
أح�م��د .يختار ال��زب��ون ال �ص��ورة التي
ي��ري��ده��ا ،وي��رس �ل �ه��ا ع �ب��ر ال��وات �س��آب
أو ع� �ب ��ر ق � � ��رص م� ��دم� ��ج أو «ف �ل��اش
م � � �ي � � �م � ��وري» .ح � �ض � ��رت امل� �ش� �ج� �ع ��ات
اإلي �ط��ال �ي��ات ب�ج�م��ال�ه��ن ع�ل��ى س�ي��ارة
أحد الزبائن .مشجع آخر أرسل قرصًا
مدمجًا وضع فيه صورة له وألوالده
مع املنتخب األمل��ان��ي ،يريد إلصاقها
على ال��زج��اج الخلفي .ص��ورة مركبة
ل�لاع��ب األرج�ن�ت�ي�ن��ي ل�ي��ون�ي��ل ميسي
ً
ح��ام�لا ك��أس ال�ع��ال��م ،طلبها متفائل
أرجنتيني.
ي � �غ � �ي� ��ب امل � �ن � �ت � �خ� ��ب ال � �ص � �ي � �ن� ��ي ع��ن
املونديال ،لكن الصني حاضرة بقوة.
باستثناء األع�لام الطويلة العريضة
ال �ت��ي ت�ح�ج��ب ال �ش �م��س ف ��ي ع ��دد من
ال� � � �ش � � ��وارع ،ت �م �ت �ل ��ىء امل �س �ت��وع �ب��ات
ال�ض�خ�م��ة امل�ل�ي�ئ��ة ب��ال��زي �ن��ة واألع �ل�ام
ال � �ق ��ادم ��ة م� ��ن ال� �ص�ي�ن ب� �ح ��را وج� � �وًا.
ت� � ��روي غ �ل �ي��ل امل �ش �ج �ع�ي�ن ،وال �ت �ج��ار
أيضًا .بحسب الشرقاوي «أي صفقة
من ه��ذا النوع تعود بمربح يتجاوز
 %500إذا بيعت باملفرق ،و %150إذا
بيعت بالجملة» .اإلقبال الكثيف دفع

تظاهرة فرح في صبرا
غفران مصطفى
«سأشاهد مباريات كأس العالم لسبب واحد ،هو أنني أريد
أن أسمع صوت الضحك الخارج من هذا ّ
املخيم» ،يقول الرجل
األربعيني الذي ّ
يجر عربة أسطوانات قديمة ،يصدح من مكبرات
الصوت املوضوعة جانبًا على سطحها الخشبي املتداعي نشيد
ثوري .هناك ،في مخيم صبرا العالق على أطراف املدينة ،ال يمكن
أن يكون الحدث الكروي العاملي حدثًا عاديًا .فهم ينتظرونه بلهفة
تنسيهم همومهم ـ ـ كما ينتظر هذا الرجل تعالي الضحكات ــ .وقد
يكفي سؤال واحد عن االستعدادات ،حتى يتجمهر الكل من حولك
ليخبروك عن الفرق التي يشجعونها ،التي تكاد ّتكون محصورة
بـ«نجمني» :البرازيل وأملانيا .عند مدخل املخيم ،علق املشجعون
علمني عمالقني للفريقني املتنافسني ،تفصل بينهما أمتار قليلة.
وهم ّ
تقصدوا هذا الفارق حتى تتسع كل رقعة لجمهورها و«لتبقى
هذه املسافة الفاصلة بيننا للتزريك» ،يقول عمر ،أحد أبناء املخيم
من مشجعي الفريق البرازيلي .ليس هذا فحسب ،إذ يخطط أهالي
ّ
منطقة صبرا لوضع شاشات كبيرة وسط السوق ،حتى يتمكن
الجميع من مشاهدة املباريات« ،ولخلق أجواء من املشاحنات ّ
املحببة
التي تنسينا كل هذا العبء الذي نعيش فيه ،وتخرجنا من أحيائنا
الضيقة الفقيرة إلى املالعب الخضراء الكبيرة ،إلى عالم األحالم
واملتعة ّ
املجانية» ،يقول أحمد .ويتابع «ال أحد هنا يعرف ما يحب
هواية
وما يكره .يضحكون ألي شيء .وألننا كلنا نجمع هنا
على ّ
ّ
الشهية ،لكل
كرة القدم ومتابعتها ،فإن املونديال سيكون كالثمرة
ّ
منا حصته فيها ،من دون الحاجة إلى تقاسمها مع أحد».
(هيثم
املوسوي)

(هيثم
املوسوي)
الرجل للتفكير في طلب زينة جديدة
«ط � ��اس � ��ات س� � �ي � ��ارات ع �ل �ي �ه��ا أع �ل��ام
املنتخبات املشاركة» ،لكنه تراجع عن
الفكرة ،والسبب أن «أي طلبية يجب
أن ت �ك��ون ك�ب�ي��رة ،ح��وال��ى  1800طقم
طاسات ،على األرجح لن تلقى رواجًا
هذا العام ،ربما في املونديال املقبل».
ي�ب��دو علي ي��اس�ين محبًا للمغامرات
أك� �ث ��ر م� ��ن ال � �ش � ��رق � ��اوي ،وإال ف�ك�ي��ف
يمكن تفسير املخاطرة بوضع أعالم
م �ن �ت �خ �ب��ات ك� �ك ��روات� �ي ��ا ون �ي �ج �ي��ري��ا
وال � �ج� ��زائ� ��ر وغ � ��ان � ��ا؟ «غ� ��ان� ��ا وص �ل��ت

للنصف نهائي في املونديال املاضي.
الجزائر ممكن العرب ببيروت يشترو
ع�ل�م��ا .ك��روات �ي��ا بتلعب ح�ل��و» ي�ق��ول.
ي �ع��ود ل�ل�ح��دي��ث ب��امل�ن�ط��ق ال �ت �ج��اري،
وي �ش �ي ��ر إل � ��ى أن أع �ل ��ام امل �ن �ت �خ �ب��ات
ال �ض �ع �ي �ف ��ة ب �ي��ن امل� �ش� �ج� �ع�ي�ن ،أغ �ل��ى
ث�م�ن��ًا م��ن أع �ل�ام ال �ب��رازي��ل وإي�ط��ال�ي��ا
وغ �ي��ره �م��ا .ي �ب��دأ ي��وم��ه م �ن��ذ ال�ف�ج��ر،
تاجر الجملة واملفرق .يساير زبائنه.
يشجع املنتخب الذي يشجعه الزبون،
ويعرض عليه زينته الخاصة :شعر
مستعار بمختلف التسريحات ملون

ب��األع�ل�ام .ف�ن��اج�ين .ن �ظ��ارات .قبعات.
رؤوس دي �ن��اص��ورات ،وك��ل م��ا يمكن
أن يخطر على بال تاجر يفهم تمامًا
عالقة اللبنانيني باملونديال.
ال ي �ت��وان��ى ع �ل��ي ع��ن وص ��ف ال�ح��رك��ة
ال� � �ت� � �ج � ��اري � ��ة ل� ��زي � �ن� ��ة امل� � ��ون� � ��دي� � ��ال ب �ـ
«ال �ن��اج �ح��ة ج � � �دًا» %50 .ه ��ي ن�س�ب��ة
زي��ادة حركة البيع والشراء عن العام
املاضي .وال يتوانى أيضًا عن وصف
ت �ع��اط��ي ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين م ��ع امل ��ون ��دي ��ال
امل� �ب ��ال ��غ ب � ��ه ،وي� ��دع� ��م وص� �ف ��ه ب�ط�ل��ب
زبائن مالبس مونديال ألطفال رضع.
األع �ل��ام ال �ك �ب �ي��رة ي �ح��وك �ه��ا ع �ل��ي في
لبنان ،بعدما توقف استيراد األعالم
املحوكة ف��ي س��وري��ا .انحسار موجة
ال �ت �ف �ج �ي��رات ف ��ي ل �ب �ن��ان وال �ض��اح �ي��ة
الجنوبية خصوصًا ،من أبرز أسباب
إق �ب��ال ال �ن��اس ع�ل��ى زي �ن��ة امل��ون��دي��ال،
ت� �م ��ام ��ًا ،ك� �م ��ا رغ �ب �ت �ه��م ف� ��ي ت �ج��اه��ل
الواقع السياسي املأزوم دائمًا .يجمع
على ه��ذا ال��رأي التاجر الشاب وعدد
م��ن زب��ائ �ن��ه .ع�ل��ى ه��ذا األم ��ل تستعد
امل� �ق ��اه ��ي الس �ت �ق �ب ��ال رواده � � � � ��ا .وزع
علي آالف األع�لام عليها ،فيما أنجز
صفقات أع�ل�ام ل�ل��دول ال� �ـ 32املشاركة
�روع خ��ارج�ي��ة
ف ��ي امل ��ون ��دي ��ال ،إل ��ى ف � � ٍ
�اه ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وخ �ص��وص��ًا ف��ي ع��دد
مل �ق� ٍ
من دول الخليج .يجذب النظر مشهد
العلم اإلي��ران��ي ق��رب العلم األميركي.
ف��ي ك��رة ال�ق��دم كما السياسة والحب
وال � � �ح� � ��رب ،ك � ��ل ش� � ��يء م � �ع � �ق ��ول .إل ��ى
ج��ان��ب مهماتها ال�ك�ث�ي��رة ف��ي لبنان،
تنشط ال�س�ف��ارة اإلي��ران�ي��ة على خط
امل��ون��دي��ال .وزع��ت ح��وال��ى  300دزينة
م� ��ن األع � �ل ��ام ال �ص �غ �ي ��رة امل �خ �ص �ص��ة
ّ
تصرف السفارة
لشبابيك السيارات.
م �ف �ه��وم ب��ال �ن �س �ب��ة إل� �ي ��ه ،ل �ك �ن��ه ي �ك��رر
استغرابه من بعض الطلبات :شباب
في األحياء يدفعون  100دوالر وأكثر
ث�م�ن��ًا ل�ع�ل��م .ي�ن�ه��ي ال �ح��دي��ث س��ري�ع��ًا،
وي��رك��ب دراج��ات��ه إلي�ص��ال مئتي علم
ب��رازي �ل��ي إل ��ى أح ��د ال �ت �ج��ار «ه �ب��ل يا
زملي ،رزق الهبل عاملجانني».

